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Politiek - coalitieonderhandelingen

De huidige coalitie bestaat uit De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA . PNL viel buiten de
coalitie.

1 In hoeverre bent u het vandaag de dag eens
met de uitkomst van de
coalitieonderhandelingen?
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heeft politiek nog wel zin. ik denk van niet. veel eigen belang
1 Helaas is de kiezer de verliezaar maar zo werkt dat in de politiek. Ik vindt dat dit eigenlijk niet
moet kunnen.
2 De coalitie wordt gedragen door een meerderheid in de raad. Dat is op zich voldoende.
Verder heeft Hans Vereijken de onderhandelingen niet zo slim aangepakt, wat hij zelf trouwens
ook toegegeven heeft. En tenslotte heb ik het gevoel dat er uit de vorige coalitieperiode heel
wat oud zeer was, anders was het nooit gegaan zoals het nu gegaan is.
2 Het is zoals het woord zegt coalitie onderhandelingen. Als je jezelf overschat en niet wilt
onderhandelen maar opleggen kun je jezelf tegen komen. Het resultaat is dan dat de anderen
toch de meerderheid hebben.
4 Men heeft bovenal gekozen voor PNL, maar de partijen bepalen onderlig de coalitie. Waarom
ga je stemmen als ze toch doen waar ze zelf zin in hebben?
5 Alle partijen hadden meer hun best moeten doen tot een coalitie te komen die recht deed
aan de stem van de kiezer.
5 Daar is niet op gestemd
5 dit ondermijnt de democratie, de burgers hebben een duidelijke keuze gemaakt en de politiek
heeft uit eigen belang daar geen boodschap aan.
5 Het gaat Laarbeek zeker niet verder brengen, ik ga er vanuit dat de kiezer dit soort streken
afstraft zodra de kans zich voordoet.
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5 nog steeds heel oneens er is te snel gehandeld ook zijn de wethouder niet goed gescreend
over hun integriteit en nevenbaantje. Als dit beter was gebeurd hadden ze zeker geen
coalitiemeerderheid gehad
5 Partijen die geen vertrouwen hebben gekregen van de bevolking, gaan toch tegen de wil van
de kiezers mee doen aan de coalitie.
5 Schandalig wat ze geflikt hebben .....
5 Schandalig! De Burger nog meer voor de gek houden kan niet meer! Hierbij laten ze duidelijk
zien dat stemmen totaal geen zin heeft!! Jouw stem wordt niet serieus genomen.
5 Te bezopen voor woorden hoe dit achterbaks gekonkel is gebeurd. Ik begrijp nu ook de
woorden goed van een wethouder die zei dat hij blij was dat het CDA en de PVDA een zetel
hadden behouden. Je ziet nu al wat er aan het gebeuren is, geen duidelijk en goed beleid voor
zover ik het kan bekijken.
5 Tja, vindt dit nog altijd niet eerlijk gespeeld.
6 nvt
6 te weinig inzicht
6 Weinig vertrouwen meer in de politiek van Laarbeek. vanwege hoe eea is gegaan.
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In april werd ex-wethouder Hans Vereijken wethouder in Landerd.

2 Heeft u begrip voor de beslissing van Hans
Vereijken?
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1 eigen schuult
1 Hans wil en kan zijn talenten nu in een andere gemeente benutten! Werkeloos toezien is
m.i. geen optie.
1 Het is zijn hoofdbaan!!!
1 Hij heeft groot gelijk dat hij vertrekt. Ik zou ook niet met zo`n stelletje achterbakse personen
willen besturen
1 In zijn persoon verliest onze gemeente een zeer kundig wethouder. Vrees dat hij zou
vertrekken was er al direct na de `coalitieonderhandelingen`. Helaas is het werkelijkheid
geworden en heeft de gemeente Landerd een topwethouder gekregen. Terecht dat hij deze
kans heeft gegrepen, 4 jaar wachten was teveel van het goede
1 Jammer dat Laarbeek geen gebruik maakt van zijn kunnen, verlies voor ons, winst voor
Landerd.
1 waarom zou hij deze baan niet accepteren als hem die aangeboden wordt
1 Zo blijft Hans up-to-date in zijn vakgebied
2 Ex-wethouders dienen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. Dit is in eerste instantie
goed voor de persoon en in tweede instantie voor de gemeenschap. Uit de keuze blijkt dat dhr
Vereijken graag bestuurder wil blijven
2 Ik begrijp goed dat Hans Vereijken vertrokken is uit Laarbeek. Jammer voor de mensen die
hem graag in de coalitie zagen, maar als er zo met je omgegaan wordt is het onderling
vertrouwen weg.
2 Wethouder zijn, dus op het pluch zitten cq macht en aanzien hebben en houden is vaak de
belangrijkste motivator voor mensen om in de politiek te gaan.
3 Ik snap dat hij de kans pakt, maar ik vind het jammer dat o.a. hierdoor PNL zich weinig laat
zien nu ze niet in de coalitie zitten.
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4 Door lijsttrekker te worden van een partij geef je te kennen dat je raadslid wilt worden. Dus je
stemmers te willen vertegenwoordigen in de raad. Wethouders worden niet gekozen, die
worden aangezocht door de partijen die het college vormen. Hans heeft zijn kiezers in de steek
gelaten en dat is jammer, want de kwaliteit van de raadsfractie is ver achteruit gegaan nu Hans
de controle niet meer heeft. Dat blijkt ook uit de uitermate zure en voorbarige reacties van een
ander PNL-raadslid en ex-wethouder voor de PNL in de media op allerlei zaken waar hij het
kennelijk niet eens is.
4 Een man een man, een woord een woord.
4 Het ging hem mogelijk vooral om baanbehoud, niet om verkiezingsuitslag in laarbeek.
4 ondanks dat hij buiten coalitie is gevallen, kan/kon hij nog veel beteken voor Laarbeek. Maar
voor hem was dat geen optie, eigen belang geeft dan de doorslag.
5 ALS HET SCHIP ZINKT VERLATEN DE RATTEN HET SCHIP
5 ben blij dat hij weg is. Laat de rest maar eens zien wat ze kunnen zonder hun leider en baas.
5 Politiek is een spel. Je moet wel tegen je verlies kunnen en niet zo de overige leden van je
partij alleen op de blaren laten zitten. Hij laat zich wel kennen.
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